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چکیده

جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری بهشمار میآید که سهم قابلتوجهی از جررایم
زیستمحیطی را به خود اختصاص داده است .در این زمینه ،قاچاق و دفع غیرقرانونی پسرماندیای
یستهای در زمرۀ مهمترین جلوهیای جرایم پسماند برهشرمار مریآینرد .درواقرع قردرت پرتروزایی
پسماندیای یستهای و آثار زیستمحیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابلره برا قاچراق و دفرع
غیرقانونی آنیا ضروری جلوه کند؛ بدینسان ،برای مقابله با اعمال یادشده ضروری اسرت ترا نمرا
قانونگذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود .در این خصوص ،شایسته است تا به مروازات
انشای مقررات شفاف و روشن در زمینۀ صرادرات ،واردات و دفرع پسرماند یسرتهای ،جرر انگراری
یریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یادشده نیرز ترو برا ترسریم ضرمانت اجررای
متناسب در دستور کار قرار گیرد .ازاینرو ،با مطالعۀ نما یای قانونگذاری ایرران و فردرال ایرا ت
متحدۀ امریکا مشخص شد که کنشگران قانونگذاری ایران افزون بر عد انشای مقررات روزآمد و
یکپارچه در مورد مدیریت پسماند یستهای ،ینوز واکنش کیفری متناسربی را نیرز در قبرال دفرع
غیرقانونی پسماندیای یادشده مقرر نکردهاند .در سوی دیگرر ،قرانونگرذار فردرال ایرا ت متحردۀ
امریکا رویکرد مناسبی را یم در ز مینرۀ مقرررات نراظر برر مردیریت پسرماندیای یسرتهای و یرم
جر انگاری قاچاق و دفع غیرقانونی آنیا اتخاذ نموده است .با این اوصاف ،در جستار حاضرر تر ش
بر آن است تا با مطالعۀ مقررات کیفری ایران و فدرال ایا ت متحدۀ امریکرا ،بره تبیرین و واکراوی
رایبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای مبادرت شود.

واژگان کلیدی

پسماند یستهای ،جر پسماند ،جر زیستمحیطی ،قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یستهای.
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مقدمه
آثار زیانبار ناشی از سوء مدیریت پسماندیا موجب شده اسرت ترا «جررایم پسرماند» 0در لروای
تهدید جدی نسبت به امنیت ،س مت انسانیا و محیط زیسرت قررار گیررد ( Rucevska et al,
 .)2017, p. 9در این خصروص ،آلرودگی ناشری از پسرماندیای یسرتهای یکری از آ ینردهیرای
خطرناک زیستمحیطی را تشکیل میدید؛ آلرودگی یادشرده برر اجرزای جانردار و غیررجانردار
اکوسیستم تأثیر گذاشته ،میتواند خسارتیای جبرانناپذیری را بر حیات انسان ،حیوان و گیراه
(اجزای جاندار) و یمچنرین دوا و بقرای خراک ،اشریا و امروال (اجرزای غیرجانردار) وارد آورد
(قاسمی ،0930 ،ص 11و  .)18در راستای مقابله با آلودگی یادشده ،کنشگران سرامانۀ حقروق
بین الملل در کنوانسیون باماکو( 2برخ ف بازل) بر پسمادیای یستهای تصریح داشتهاند .در این
کنوانسیون ،یرگونه واردات پسماندیای یادشده ممنوع اع شده است ( Elliott & Schaedla,
 .)2016, p. 426بهع وه ،کنوانسیون لندن 9دفع پسماندیای یستهای را در داخرل اقیرانو یرا
ممنوعانگاری کرده است (.(Stoecker & Shakirova, 2013, p. 26
به این ترتیب ،قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای بهعنروان جلروهیرایی از جررایم
بینالمللی 1شناخته میشروند ) . (Ebbe, 2013, p. 14برا وجرود ایرن ،مبرارزه برا قاچراق و دفرع
غیرقانونی پسماندیای یستهای تنها در حصار حقوق بینالملل قررار نمریگیررد ،بلکره اسرتفادۀ
روزافزون از فناوری یسته ای در ابعاد گوناگون زندگی بشر و یمچنین آثار زیستمحیطی ناشری
از پسماندیای یادشده ،منجر به آن شده اسرت ترا جرر انگراری اعمرال یادشرده در نمرا یرای
قانونگذاری ملی بهعنوان ضرورت انکارناپذیر جلوه نماید.
در این خصوص ،قانونگذار ایران یرچند دیر ،اما سرانجا در قانون مجازات قاچاق اسرلحه و
مهمات و دارندگان س ح و مهمات غیرمجاز در سال 0931ش ،قاچاق مواد و اق تحت کنترل
ازجمله مواد رادیواکتیو را جر انگاری کرد؛ با وجود این ،جر انگاری یادشده مبهم است .بر ایرن
اسا  ،افزون بر آنکه تعریفی از مواد رادیواکتیو و تعیین قلمررو آن صرورت نگرفتره ،یری گونره
ضابطه و معیار روشنی برای تسری مجازات محاربه به مرتکب این اعمال تبیین نشرده اسرت .از
سوی دیگر ،دفع غیرقانونی و غیرایمن پسماندیای یستهای ینروز از عنروان مجرمانرۀ مسرتقلی
1. Waste crimes.
2. Bamako Convention. To see this convention, refer to the following link:
https://www.jus.uio.no/lm/hazardous.waste.ban.african.import.bamako.convention.1991/ (Last visit:
)January 1, 2019
3. The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter
"London Convention." To see this convention, refer to the following link:
https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/2017_11_15.../LP%20Ukraine_Introduction.pdf
(Last
visit:
)January 1, 2019
4. International crime.

جرایم پسماند در ایران و ایاالت متحدۀ امریکا...

020

برخوردار نیست؛ در این زمینه ،چنانچه اعمال یادشده بهعنوان تهدیرد علیره بهداشرت عمرومی
شناخته شود ،امکان برخورداری از حکم موجود در مادۀ  111قانون تعزیرات وجرود دارد کره در
این صورت ،مجازات دفع غیرقانونی پسماندیای یسته ای با اعمالی چون دفع فضو ت انسرانی و
دامی یکسان درنمر گرفته می شود .این موضوع نیز نمیتواند منطبق با ایرداف حقروق کیفرری
یعنی تناسب سازی مجازات با شدت و کیفیات ارتکاب اعمال مجرمانه و در پری آن ،بازدارنردگی
از بزیکاری قرار گیرد.
درمقابل ،کنشگران قانون گذاری فدرال ایا ت متحدۀ امریکا برا انشرای مقرررات شرفاف در
حوزۀ پسماندیای یسته ای ازجمله صادرات ،واردات و دفع آنیا ،مسئولیتیای صراحب پروانره
اعم از عمومی و خصوصی را به نحرو روشرنی تصرریح کرردهانرد .افرزون برر آن ،قاچراق و دفرع
غیرقانونی پسماندیای پرتوزا مشمول عناوین مجرمانه مستقل شده است .در این میان ،ضرمانت
اجرایای متناسبی نیز بسته به کیفیات اعمال ارتکابی ترسیم شدهاند.
با این مراتب باید یادآور شد ،ازآنجا که ایا ت متحدۀ امریکا یکی از کشروریای تولیرد انبروه
پسماند یستهای در دنیا و شاید بزرگترین آن بهشمار میآید ،(Wolf, 2011, p. 507) 0بنابراین
مطالعۀ نما قانونگذاری فدرال آن میتواند در انشای رایبرد مناسب بررای مقابلره برا قاچراق و
دفع غیرقانونی پسماند یسته ای مؤثر واقع شود .درحقیقت برای پاسخ به این پرسش که واکنش
کیفری متناسب و بازدارنده در قبال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای از چه ابعرادی
برخوردار اسرت ،شایسرته آن اسرت ترا نسربت بره رایبررد قرانونگرذاری یکری از برزرگتررین
تولیدکنندگان پسماند یستهای در دنیا بررسی و کنکاش صورت پذیرد.
بر این اسا  ،با اتکا به روش مطالعۀ تحلیلری و آسریبشناسرانه ،بره مروازات تعریرم جرر
پسماند و اوصاف ناظر بر آن ،یریک از رویکردیای قانون گذاری ایرران و فردرال ایرا ت متحردۀ
امریکا نیز نسبت به قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای واکاوی و ارزیابی میشوند.

تعاریف ،طبقهبندی و اوصاف ناظر بر جرم پسماند
در راستای کسب شناخت ز نسبت به جر پسماند ،قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یستهای،
در گا نخست ،ارائۀ کلیاتی در مورد پسماند یستهای ،جر پسماند ،اوصاف و طبقهبنردی نراظر
بر آن در دستور کار قرار میگیرد.

 .0در این خصوص گفته شده است ،پسماندیای یستهای در ایا ت متحدۀ امریکا در  020سایت و در  93ایالت
انباشت میشوند (وایت ،0938 ،ص.)011
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 .1پسماند هستهای ،انواع و منابع تشکیلدهندۀ آن
پسماندیای یستهای بهعنوان نقطۀ ضعم و آسیبپرذیر 0صرنعت یسرتهای برهشرمار مریآینرد
) .(Holt, 2012, p. 2پسماندیای پیشگفته در شمار پسماندیای خطرناک 2قرار میگیرند؛ ایرن
دسته از پسماندیا بسته به میزان و غلمت برای س متی انسانیا خطرناکاند (مختاری و کیانی
فیضآبادی ،0931 ،ص  .)92به عبارت روشن تر ،رادیواکتیرو موجرود در پسرماندیای یسرتهای
برای س متی انسانیا زیانبار بوده ،باید دور از دستر و در مکانیای خراص نگهرداری شروند
(غنی کلهلو ،0911 ،ص  .)219پرسشی که در اینجا ممکن پیش بیاید آن است که پسماندیای
یستهای چگونه بهوجود میآیند؟ در این باره گفته شرده اسرت ،پسرماندیای یادشرده در کلیرۀ
مراحل سوخت یستهای (اکتشاف و استخراج سنگ معردن اورانیرو  ،تولیرد سروخت یسرتهای،
کارکرد راکتوریا ،بازیابی سوختیای مصرفشده و برچیدن تأسیسات یستهای) و نیز در مراکرز
تحقیقاتی ،بیمارستانیا ،مراکز تهیه و تولید رادیوایزوتوپیا و مراکز صنعتی و کشراورزی تولیرد
میشوند (تکدستان ،0919 ،ص  .)00با این اوصاف ،پسماندیای یستهای در اقسا سهگانۀ زیرر
طبقهبندی میشوند:
الم) پسماندیای پرتوزا با سطح خیلی پایین .9این دسته از پسماندیا اگرچه میتوانند از تراکم
و انبویی برخوردار باشند ،اما دارای خطر رادیولوژیکی پایینی یستند ).(De Sanctis, 2016, p. 230
ب) پسماند پرتوزا با سطح پایین .1پسماندیای ناشی از استفادۀ ایزتروپدارویرا در پزشرکی،
کشاورزی ،صنعت و تحقیقات دانشگایی ).)Domenech, 2016, p. 211
ج) پسماند پرتوزا با سطح با  .8پسماندیای اخیر بهشدت پرتوزا یستند و موجب گر شردن
زمین و تحریک آ یندهیا میشوند (وایت ،0938 ،ص .)018
با وجود این ،طبقهبندی پسماندیای پرتوزا میتواند از یک کشور به کشور دیگر متمرایز باشرد؛
البته بهعنوان یک اصل ،آنچه در طبقهبندی مواد یادشده لحاظ میشود ،محتوای پرتوزایی آنیرا و
مدتی است که برای کایش سطح پرتوزایی آنیا ز است ).(De Sanctis, 2016, p. 230

1. Achilles heel.
2. Hazardous waste.

پسماندیا یا ترکیباتی از آن یا که یک خطر فعلی و یا یک خطر بالقوۀ مهم برای س متی انسان و موجودات زنده
بهوجود آورد بهعنوان پسماندیای خطرناک مد نمر قرار میگیرند (چوپانگلو و یمکاران ،0911 ،ص .)13
3. Very Low-level radioactive waste (VLLW).
4. Low-level radioactive waste (LLW).
5. High-level radioactive waste (HLW).

جرایم پسماند در ایران و ایاالت متحدۀ امریکا...

029

 .2جرم پسماند و طبقهبندی آن
جر پسماند یکی از مهمترین اقسا جرایم زیستمحیطی است که سهم فراوانی از پرونردهیرای
گزارش شده از ناحیۀ بازرسان محیط زیستی را تشرکیل مریدیرد؛ ایرن دسرته از جررایم نقرض
مقررات اداری و کیفری یر دو را به صورت تو مان بهدنبال دارند ).(Wyatt, 2015, p. 33
بنابر چشمانداز خاص ناظر بر پسماند ،جر پسماند در ارتباط با حمل غیرقرانونی یرا برخرورد و
دفع غیرقانونی پسماندیا موضوعیت پیدا میکند ()Rucevska et al, 2017, p. 97؛ به تعبیری دیگر،
جر پسماند عبارت است از نقض عمدی مقررات از ناحیۀ اشخاصی که مردیریت ،نقرل و انتقرال و
دفع پسماندیا را به شیوۀ درستی انجا نمیدیند ).(Environment Agency, 2011-2012, p. 4
یمچنین برابر تعریم اینترپل ،0جر پسماند ناظر بر جرایمری اسرت کره در اثنرای تجرارت
غیرقانونی ،دفع پسماندیای خطرناک و یا از طریق نقض گسرتردۀ مقرررات ملری و برینالمللری
مربوط به پسماند شکل میگیرد (.)Baird, Curry, & Cruz, 2014, p. 98
جر پسماند در صورتیای متنوعی ارتکاب مییابد؛ با وجود ایرن ،برهطرور معمرول جررایم
یادشده در یکی از طبقهیای زیر جای میگیرند:
 تأسیسات غیرقانونی پسماند (که ممکن است برای یک دورۀ کوتاه یا طو نی مبرادرت
به فعالیت کنند)2؛
 سوزاندن غیرقانونی پسماند9؛
 نقض جدی شرایط ناظر بر پروانه ازجمله ریاسازی پسماند1؛
 تخلیۀ غیرقانونی پسماند8؛
 طبقهبندی نادرست و تقلب1؛
 صرادرات غیرقرانونی پسرماند .(Eunomia, 2017, p. 7) 7درضرمن ،برا بررسری اسرناد
بین المللی ،تعریم روشنی از جر پسماند یافت نشد .بره یرر روی ،پرس از آشرنایی برا
مفهو و طبقه بندی جر پسماند ،حال نوبت آن فرا رسیده است تا نسبت بره اوصراف
جرایم یادشده آگایی کسب شود.

1. Interpol.
2. Illegal waste sites (which may operate for a short or a long period).
3. Illegal burning of waste.
4. Serious breaches of permit conditions, including the abandonment of waste.
5. Fly-tipping.
6. Misclassification and fraud.
7. Illegal exports of waste.
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 .3اوصاف جرم پسماند
یریک از مهمترین ویژگییا و خصوصیات ناظر بر جر پسماند به قرار زیر تبیین و بررسی میشود.

 .1 .3مصداقی از جرایم زیستمحیطی
جرایم مربوط به زبالهیا (جر پسماند) یکی از جلروهیرای جررایم زیسرتمحیطری 0را تشرکیل
میدید (گرجیفرد ،0938 ،ص  .)091در این خصوص ،برابر پژویشی کره در سرال  2101در
آلمان انجا شد ،مشخص گردید که حدود  18درصرد از جررایم زیسرتمحیطری در ارتبراط برا
فعالیتیای غیرقانونی در حوزۀ پسماندیا ارتکاب مرییابرد ( Baird, Curry, & Cruz, 2014, p.
 )98درواقع ،پسماندیا محور اصلی انتقال و صدور آلرودگی زیسرتمحیطری برهشرمار مریآینرد
(پژومان ،0931 ،ص .)81
در میان جلوهیا و اقسا متنوع جرایم زیستمحیطی ،قاچاق و دفع غیرقرانونی پسرماندیای
یسته ای قرار دارد که بهطور پیوسته در حال رشد است و محیط زیست و جمعیت جهانی را بره
صورت فزایندهای تحت تأثیر قرار میدیند ).(Rothe, 2016

 .2 .3سازمانیافتگی
جرایم پسماند میتواند در لوای فعالیتیای گروهیای جر سازمانیافته ارتکاب یابد (
 .)Schaedla, 2016, p. 207به دیگر سخن ،امروزه جرایم زیستمحیطی ،ازجمله جر پسماند ،در
زمرۀ اشکال بزیکارانۀ سودآور قلمداد میشود؛ بدینسان ،تعجبآور نیسرت کره جررایم یادشرده
مشمول توجه گروهیای سازمانیافتۀ بزیکراری قررار گیررد ( .)Walters, 2013, p. 281در ایرن
خصوص ،دفع غیرقانونی پسماندیای پرتوزا یکی از بزرگترین تجارتیای مربوط به گرروهیرای
جرایم سازمانیافته را در ایتالیا تشکیل مریدیرد ) .(Kappeler, 2017, p. 138برهعر وه ،سرود
سرشار حاصل از فعالیت یایی چون نقل و انتقال و قاچاق پسماندیای خطرناک به صورتی اسرت
که باعث میشود این نتیجه را پیشبینی نمود که ارتکاب چنین اعمالی جز در قالب فعالیتیای
سازمانیافته و تا اندازهای دخالت دولتیا امری محال است (گرجیفرد ،0938 ،ص .)079
& Elliott

1. Environmental offenses.

منمور از جرایم زیست محیطی آن دسته از اعمال بزیکارانه است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب خسرارت
به محیط زیست میشود (.)Press, 2010, p. 9
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 .3 .3یقهسفید بودن
جر پسماند در شمار جرایم یقهسفید 0بهحساب میآید .مطابق نمر ساترلند ،جر یقهسرفید از
فرایند شغلی شخص مرتکب ناشی میشود .مرتکبان این جرایم نیز در زمرۀ افرادی یسرتند کره
از احترا و جایگاه اجتماعی با یی برخوردارند (بنسون و سیمپسرون ،0930 ،ص  91و  .)97در
این خصوص ،تجارت پیچیده و ماییت پسماند به شکلی است که جر پسماند را در لروای یرک
جر یقهسفید قرار میدید (.)Baird, Curry, & Cruz, 2014, p. 100

 .4 .3بدون بزهدیده و ناشناخته بودن
به طور معمول جر پسماند در شمار جرایم بدون برزهدیرده 2و ناشرناخته( 9کشرمنشرده) قررار
میگیرد ( .)Baird, Curry, & Cruz, 2014, p. 98منمور از جررایم بردون برزهدیرده یرا شراکی،
جرمی است که آسیب یا زیرانی بره دیگرری وارد نمری آورد و تنهرا از نمرر ینجراری -اخ قری
جر انگاری می شود (رایجیان اصلی ،0937 ،ص  .)001به دیگر سخن ،جررایم بردون برزهدیرده
جرایمی یستند که بزهدیدۀ شخصی و انسانی ندارند ،بلکره برزهدیرده آن ممکرن اسرت شرخص
حقوقی یا اخ ق عمومی و یا یک ارزش عمومی و خصوصی باشد (ریرامی ،0911 ،ص  .)21بره
این ترتیب ،جر پسماند نیز در لوای یک جر بدون بزهدیده قرار مریگیررد کره از رقرم سریاه1
با یی نیز برخوردار است؛ درحقیقرت ،ازآنجرا کره قربرانی جرر پسرماند ،شرخص یرا اشرخاص
محصوری نیستند ،بنابراین جرایم یادشده در گروه جرایم بدون بزهدیده و برهدنبرال آن برا رقرم
سیاه با جای میگیرد.

مقابله با قاچاق و دفع غیرقاانونی پساماند هساتهای در ایاران و ایااالت
متحدۀ امریکا
بررسی و واکاوی واکنش قانون گذاری ایران و فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در قبال قاچاق و دفرع
غیرقانونی پسماند یستهای بهعنوان مهمترین جلوه یای ناظر بر جر پسماند ،رسالت این فراز از
جستار حاضر را تشکیل میدید.
با این مقدمه ،ابتدا به کنکاش در مورد این موضوع پرداخته مریشرود کره چره مقرراتری در
1. White-collar crimes.
2. Victimless crime.
3. Unknown crime.
4. Dark figure of criminality.
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عرصۀ صادرات ،واردات و دفع پسماند یستهای در یریک از نما یای قانونگذاری ایران و فدرال
ایا ت متحدۀ امریکا به انشا درآمده است.

 .1مقررات ناظر بر چگونگی صادرات ،واردات و دفع پسماند هستهای
با بررسی قانون مدیریت پسماندیا مصوب 0919ش ،م حمه میشود که قرانونگرذار در مرورد
چگونگی صادرات ،واردات و دفع پسماندیای یستهای ،رویکرد احالهای را برگزیده است؛ به ایرن
صورت که برابر تبصرۀ  9مادۀ  2آن مقرره ،پسماندیای ویژۀ پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط
به خود دانسته شدهاند .بر این اسا  ،بررسییای صورتپذیرفتره حراکی از آن اسرت کره تنهرا
قانون حفاظت در برابر اشعۀ مصوب  0911ش ،نمامات کلی را در راستای کار با اشعه و حفاظت
از آ ن ،ازجمله در زمینۀ صادرات ،واردات و پسرماندداری یسرتهای انشرا نمروده اسرت؛ در ایرن
خصوص ،طبق مادۀ  1قانون یادشده ،انجا یرگونه فعالیت در زمینهیرای پریشگفتره ،مسرتلز
خذ پروانه دانسته شده است .ازایرنرو ،قرانون گرذار صراحبان پروانره را مکلرم کررده اسرت ترا
استانداردیا ،آییننامهیا و دستورالعملیای حفاظت در برابر اشعه را رعایت کنند .افزون بر ایرن،
قانونگذار در مادۀ  01قانون حفاظرت در برابرر اشرعه ،مجرازاتیرای حربس و جرزای نقردی را
به عنوان تضمین انجا وظایم صاحبان پروانه مقرر کرده است که البته کیفریای مرالی یادشرده
به لحاظ عد تناسب سازی با شرایط روز اقتصادی ،فاقد بازدارندگی شناسایی میشروند .در ایرن
خصوص ،کمترین و بیشترین میزان کیفریای نقدی را به ترتیب ده یزار ریال (بند  0و  2مرادۀ
 01قانون یادشده) و پانزده میلیون ریال (بندیای  1و  3مادۀ  01یمان قانون) تشکیل میدیند
که پس از گذشت حدود  91سال ینوز مشمول بازنگری قرار نگرفتهاند.
به این ترتیب باید اذعان نمود ،قانون حفاظت در برابر اشعه بهجز التزا صاحبان پروانره مبنری برر
رعایت بخشنامهیای حفاظت از اشعه و بهدنبال آن ،برقراری ضمانتاجرایای مالی نامتناسب ،مقرررات
ناظر بر صادرات ،واردات و دفع پسماندیای یستهای را بهطور دقیرق و مسرتقل احصرا نکررده اسرت؛
درضمن ،مقررات فروتقنینی متعددی اعم از دستورالعملیرا و بخشرنامهیرای سرازمان انررژی اتمری
ایران 0بر نحوۀ دفع و صادرات و واردات پسماندیای یادشده موضوعیت پیردا مریکنرد .البتره تعردد و
پراکندگی بخشنامه و آییننامهیای یادشده ،دسترسی به آنیا را بسیار سخت و پیچیده کررده و ایرن
درحالی است که اصل شفافیت ناظر بر انشای مقررات موضوعه ایجراب مریکنرد ترا یمگرا برا آنکره
مقررات به شکل شفافی انشا شوند ،از سهولت دسترسی نسبت به آحاد جامعه نیز برخوردار باشد.
زیر

 .0برای مشایدۀ دستورالعملیا و بخشنامهیای یادشده به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی اتمی به آدر
)https://aeoi.org.ir/portal/home/?57127 (Last visit: January 1, 2019
مراجعه کنید:
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از سوی دیگر ،قانون گذار فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در حوزۀ مدیریت پسماند یسرته ای،
رویکرد پویا و متناسبی را اتخاذ کرده است .در این خصوص ،با کنکاش در مجموعرۀ مقرررات
فدرال ایا ت متحدۀ امریکا 0مشخص می شرود کره مقرررات مسرتقلی 2در عرصرۀ صرادرات و
واردات تجهیزات و مواد یسته ای 9و دفع پسماندیای پرتوزا 1ازجملره پسرماندیای یسرته ای
وضع شده است؛ بدین سان ،کمیسیون تنمیم مقررات یسته ای ( )NRCبره عنروان یرک نهراد
مستقل که در سال  0371از سوی کنگره تأسیس شده است ،رسالت تنمریم مقرررات را در
حوزۀ استفاده از مواد پرتوزا به موجب مجموعۀ مقررات فدرال ایا ت متحدۀ امریکرا برهعهرده
دارد .کمیسیون یادشده یمچنین مأموریت دارد تا ایمنی استفاده از مواد پرتروزا را در جهرت
ایررداف غیرنمررامی 8سررودمند تررو بررا حفاظررت از مرررد و محرریط زیسررت تضررمین کنررد
).(Washington, 2015, p. 367

با این ترتیب باید اذعان داشت که قانونگذار فدرال ایرا ت متحردۀ امریکرا بررخ ف مقرنن
ایران ،احکا قانونی پیرامون صادرات ،واردات و دفع پسماندیای یستهای را برا ذکرر عنروان بره
صورت مستقل و یکپارچه انشا نموده است و اینطور نیست که یکسری مقررات کلی در عرصۀ
حفاظت در برابر اشعه وضع شوند که دامنۀ آن ،اعمال بسیاری ازجمله صرادرات ،واردات و دفرع
پسماندیای یادشده را شامل شود .از طرف دیگر ،مقررات فردرال نراظر برر اعمرال یادشرده ،بره
صورت یکپارچه در ذیل مباحث قانونی مرتبط به انشا درآمده و از پراکندگی مقررات در ارتبراط
با موضوعی یگانه ،احتراز بهعمل آمده است.
در این باره ،مقررات فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در حوزۀ صادرات و واردات تجهیزات و مواد
یستها ی ،شرایط مربوط به اعطای پروانۀ صادرات و واردات ،مقرررات نراظر برر آنیرا و ضرمانت
اجرایای مربوط در دو حوزۀ ضمانت اجرایای مدنی 1و کیفری 7را مشخص نموده است .در ایرن
میان ،صاحبان پروانه ،اعم از عمومی و خصوصی ،1موظم به تمکین از مقررات یادشرده و قرانون
1. The Code of Federal Regulation (CFR). To see this act, refer to the following link:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title10-vol2/xml/CFR-2018-title10-vol2)part110.xml (Last visit: January 1, 2019
2. To see the regulation, refer to the following link:
)https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/ (Last visit: January 5, 2019
3. Export and import of nuclear equipment and material.
4. Disposal of radioactive waste.
 .8در این خصوص باید یادآور شد ،کمیسیون تنمیم مقررات یستهای ) (NRCدر حوزۀ سیاستگذاری تقنینی در

قبال پسماندیای نمامی فاقد ص حیت است ،بلکه وزارت انرژی ایا ت متحده ) (DOEدر خصوص پسماندیای
ناشی از س حیای یستهای و برخی از تحقیقات معین ،تعیین تکلیم میکند ). (Domenech, 2016 , p. 211
6. Civil penalties.
7. Criminal penalties.
8. General and Specific licenses.

021

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

انرژی اتمی 0یستند .یریک از صاحبان پروانره ،تنهرا بره صرادرات و واردات آن دسرته از مرواد
یستهای مبادرت مینماید که کمیسیون تنمیم مقررات یستهای 2برای آنیا معین کرده است
).(Office of The Federal Register, 2014, p. 697&704
9
در خصوص دفع پسماندیای یستهای ،قانون سیاست پسماند یستهای مصوب  0312کره
در سال  0317از سوی کنگره اص ح شد ،مقرراتی را در حوزۀ دفع پسماندیای یادشده تصریح
کرد .در این زمینه ،کوه یوکا در نوادا بهعنوان محل دفرع پسرماندیای یسرتهای برا درجرۀ برا
درنمر گرفته شرد ) .(Rosa, 2010, p. 762در خصروص دفرع سرایر پسرماندیای یسرتهای نیرز
تأسیسات زمینی دفع پسماند وجود دارد که با دریافت پروانه از سوی کمیسیون تنمیم مقررات
یسته ای و پیروی از مقررات فدرال ،مبادرت به دفع مواد یادشده 1مینمایند .درضمن ،تخطی از
مقررات فدرال در خصوص دفع پسماندیای یادشده ،ازجمله نقض مقررات پروانه ،حسرب مرورد
ضمانت اجرایای مدنی و کیفری را در پی خواید داشت.
آنچه با کنکاش در مقررات فدرال راجع بره صرادرات و واردات تجهیرزات و مرواد یسرتهای
مشایده می شود ،رعایت اصل شفافیت در انشای متون قرانونگرذاری اسرت .در ایرن خصروص،
قانون گذار فدرال با تصریح به جزئیات ،تما اقدا یرایی را کره صراحبان پروانرهیرای عمرومی و
خصوصی در حوزۀ صادرات و واردات مواد یادشده باید انجا دینرد ،تبیرین نمروده اسرت .ایرن
موضوع در مورد نوع و میزان مواد و عنصر یادشده نیز رعایت شده است.

 .2جرایم قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند هستهای
با م حمۀ قانون مدیریت پسماندیا مشخص میشود که عناوین قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند
یسته ای مشمول عناوین بزیکارانه قرار نگرفته اند .در این زمینه با بررسی سایر مقررات م حمه
میشود که تنها قاچاق یستهای بهطور مستقل جر انگاری شده است؛ بدینسان ،قانونگرذار در
قانون مبارزه با قاچاق اسلحه ،مهمات و دارندگان سر ح و مهمرات غیرمجراز مصروب 0931ش
به طور ضمنی به اعمال یادشده اشاره کرده است .با وجود این ،باید یادآور شد که شیوۀ سنجیدۀ
انشای قانون ایجاب میکند تا اعمال بزیکارانه با توجه به موضوعی کره دارنرد در ذیرل مقرررات
1. The Atomic Energy Act.
2. Nuclear Regulatory Commission (NRC).
3. The Nuclear Waste Policy Act. To see in this act, refer to the following link:
)https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-108 (Last visit: January 3, 2019
باید گفت ،انواع پسماندیای یستهای که برای دفع نزدیک سطح زمین )(near surface disposal

 .1در این باره
بهکار میروند ،بهطور مشخص و شفاف در مقررات فدرال در طبقهیای چهارگانه تقسیمبندی شدهاند
).(Domenech, 2016, p. 212
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سنجیده آن است که جرایم پسرماند در قرانون مردیریت

مربوط طبقه بندی شوند؛ بر این اسا
پسماند تصریح گردد.
در طرف مقابل ،قانون گذار فدرال ایا ت متحدۀ امریکا رویکرد روشن و متناسربی را در
راستای جر انگاری قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یسته ای انشا نمو ده است .در خصروص
اعمال پیش گفته ،قانون گذار فدرال جر انگاری یایی را ذیل عنوان « معام ت ممنوع راجرع
به مواد یسته ای» 0انجا داده است ) (Fish, 2010, 42 & 43؛ جرایم یادشده که در راستای
پیروی از تعهدیای بین المللی ایا ت متحدۀ امریکا به انشا درآمده است (Wilcox, 2012,
)p. 54به عنوان جرایم ابتدایی( 2اصلی) در راستای مقابله با تروریسم داخلی نیرز بره شرمار
می آیند ).(German, 2018, p. 6
بنابراین یمانطور که مشایده میشود ،قانونگرذار فردرال ایرا ت متحردۀ امریکرا بررخ ف
قانون گذار ایران ،در ویلۀ اول ،یر دوی اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یستهای را بهطور
مستقل جر انگاری کرده و در مرحلۀ بعد ،عناوین بزیکارانۀ یادشرده را ذیرل عنراوین مجرمانره
مرتبط با مواد یستهای انشا نموده است.
قانونگذار در مادۀ  1قانون قاچاق اسرلحه ،مهمرات و دارنردگان سر ح و مهمرات غیرمجراز
مصوب 0931ش ،واردکردن غیرقانونی اق یا مرواد تحرت کنتررل بره کشرور و خرارج کرردن
غیرقانونی آنیا از کشور را جر انگاری کرده است .در این خصوص ،قانونگذار در مادۀ  00قانون
یادشده به تعیین مجازات قاچاق اق یا مواد تحت کنتررل مبرادرت نمروده اسرت .برابرر مرادۀ
قانونی یادشده« :یر کس مرتکب قاچاق اق یا مواد تحت کنترل شود یرا بره سراخت و مونتراژ
یریک از آنیا اقدا کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکو میشود:
الم) مواد رادیواکتیو یا میکروبی ،به حبس از بیست و پنج تا سی سال .»...
9
با التفات به مادۀ قانونی یادشده ،مشایده میشود که قاچاق اقر یرا مرواد تحرت کنتررل ،
ازجملره مرواد رادیواکتیرو ،جرر انگرراری شرده اسرت (آریرانفر ،0930 ،ص  .)02در ایرن میرران،
پسماندیای یسته ای نیز به دلیل برخورداری از خاصریت پرتروزایی یرا رادیواکتیویتره در طبقرۀ
اق یا مواد تحت کنتررل جرای مری گیرنرد .برر ایرن اسرا  ،چنانچره فرردی مرتکرب قاچراق
پسماندیای یستهای شود ،مشمول مادۀ  00قانون قاچاق اسلحه ،مهمرات و دارنردگان سر ح و
1. Prohibited transactions involving nuclear materials.
2. Predicate Offenses.

 .9در این زمینه ،برابر مادۀ  9قانون قاچاق اسلحه ،مهمات و دارندگان س ح و مهمات غیرمجاز« :اق و مواد
تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه ،ناریه ،منفجره اعم از نمامی و غیرن مامی ،شیمیایی ،رادیواکتیو،
میکروبی ،گازیای بیهوشکننده ،بیحسکننده و اشکآور و شوکدینده یا (شوکریا) و تجهیزات نمامی و
انتمامی است».
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مهمات غیرمجاز قرار می گیرد .در این خصوص ،مجازاتی که برای مرتکب مرد نمرر واقرع شرده،
کیفر سالب آزادی به میزان  21تا  28سال و از نوع تعزیری و درجۀ دو 0است.
با احتساب درجۀ مجازات تعزیری مربوط به قاچاق پسماند یستهای باید گفت که شروع بره
قاچاق پسماند یسته ای نیز مشمول عنوان بزیکارانه است؛ در این خصروص ،وفرق بنرد «الرم»
مادۀ  022قانون مجازات اس می ،2مجازات شروع به قاچاق مواد یادشرده ،حربس درجرۀ چهرار
یعنی حبس بیش از  8تا  01سال است.
بااینیمه ،قانونگذار در مادۀ  09قانون قاچاق اسلحه ،مهمات و دارنردگان سر ح و مهمرات
غیرمجاز  ،تشدید مجازات را در خصوص مرتکبان جر نسبت به اق و مرواد تحرت کنتررل در
کانون توجه قرار داده است؛ برابر مادۀ یادشده« :در صورتی که قاضی با جلرب نمرر کارشناسران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص
دید اق یا مواد تحت کنترل ،با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی ،عمده و انبروه بروده
است ،چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود ،وی را به حبس تعزیری از بیسرت و پرنج ترا سری
سال محکو مینماید».
مطابق با آنچه از نمر گذشت ،چنانچه قاضی تشخیص دید که مواد رادیواکتیو برا احتسراب
مقدار و میزان خسارت احتمالی ،عمده یا انبوه است ،مجازات مرتکب بهعنوان حرد محاربره 9یرا
حبس تعزیری از  28تا  91سال تعیین میشود .در این خصوص ،قانونگذار رویکررد مبهمری را
اتخاذ کرده است؛ بدینسان ،از یک سو ،مشخص نشده است که مواد رادیواکتیو در چه شرایطی
مشمول وصم «عمده و انبوه» می شود و از سوی دیگر ،تعیین نشده است کره در چره مرواردی
مجازات محارب بر اعمال مرتکب بار میگردد.
اگرچه قانون گذار برای تشخیص قاضی پرونده نسبت به عمده و انبوه بودن مواد رادیواکتیرو،
جلب نمر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویای مسلح یا سازمان انرژی اتمی را مرد نمرر
قرار داده است .اما این موضوع باعث نمیشود تا عملکرد ناقص و مبهم قانونگذار ،موجه قلمرداد
شود؛ چراکه انشای قانون به ویژه در حوزۀ حقوق کیفری باید برا تبیرین تمرا جزئیرات صرورت
 .0وفق مادۀ  03قانون مجازات اس می ،کیفر تعزیری درجۀ دو عبارت است از :حبس بیش از پانزده تا بیست و
پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ()881.111.111ریال تا یک میلیارد
()0.111.111.111ریال.
 .2برابر مادۀ یادشده« :یرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ،لکن به واسطۀ عامل خارج از
ارادۀ او قصدش معلق بماند ،به شرح زیر مجازات میشود :الم -در جرایمی که مجازات قانونی آنیا سلب
حیات ،حبس دائم یا حبس تعزیری درجۀ یک تا سه است به حبس تعزیری درجۀ چهار .»...
 .9در این خصوص ،مادۀ  212قانون مجازات اس می مقرر داشته است« :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الم) اعدا ؛ ب -صلب؛ پ -قطع دست راست و پای چپ؛ ت -نفی بلد».
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پذیرد تا مقا قضایی در مقا تطبیق مصداق بر حکرم ،شرفاف عمرل نمروده ،درنتیجره عردالت
قضایی ناشی از برداشتیای متنوع قضایی دچار خدشه نشود.
افزون بر این ،ینوز مشخص نیست که چگونه مرتکب قاچاق مواد و یا اقر تحرت کنتررل،
ازجمله پسماندیای یستهای ،میتواند بهعنوان محارب ،مشرمول مجرازات قررار گیررد .در ایرن
زمینه ،مادۀ  273قانون مجازات اس می مقرر داشته است« :محاربه عبارت از کشیدن س ح بره
قصد جان ،مال یا نامو مرد یا ارعاب آنیا است ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
یرگاه کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص س ح بکشرد و عمرل او جنبرۀ
عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مرد س ح بکشد ،ولی در اثر ناتوانی موجب سرلب
امنیت نشود ،محارب محسوب نمیشود».
بنابراین تنها فرض یم پوشانی میان قاچاق مواد و یا اق تحت کنترل برا محاربره آن اسرت
که مرتکب در ینگا قاچاق مواد یادشده ،به کشیدن س ح به قصد جان ،مال یا نامو مرد یرا
ارعاب آنیا مبادرت نماید .درغیر این صورت ،تعمیم مجازات حدی محاربره بره مرتکرب قاچراق
مواد و یا اق تحت کنترل نمی تواند منطبق بر اصل قانونی برودن جررایم و مجرازاتیرا 0قررار
گیرد .نتیجۀ منطقی این است که در تسری مجازات حدی محاربه بره مرتکرب قاچراق پسرماند
یستهای ،عمده و انبوه بودن مواد رادیواکتیو شررط نیسرت ،بلکره مر ک آن اسرت کره اعمرال
مرتکب در قالب عنوان بزیکارانۀ محاربه قرار گیرد .این موضوع درست مثل آن است که مرتکب
قاچاق ینگا ارتکاب جر  ،قتل عمد یا جرایم دیگر را انجا دید کره درنتیجره ،مجرازات آنیرا
طبق قواعد تعدد جر تعیین میشود.
با وجود این ،بهنمر نمی رسد که فرض یادشده مد نمر قانونگذار قررار گرفتره باشرد؛ چراکره
قانونگذار در مادۀ  09قانون قاچاق اسلحه ،مهمات و دارندگان س ح و مهمات غیرمجاز ،اعمرال
کیفر حدی محاربه را در صرورت عمرده و انبروه برودن مرواد رادیواکتیرو تصرریح نمروده اسرت.
بدینسان ،چنین به ذین متبادر می شود کره عمرده و انبروه برودن مرواد رادیواکتیرو مریتوانرد
به عنوان عاملی برای صدور حکم به مجازات محاربه درنمر گرفته شود .بااینحال ،مشخص نشده
است که در چه شرایط و اوضاع و احوالی ،رفتار مرتکب مشمول مجازات محاربه قرار میگیرد.
با عنایت به مطالب پیش گفته باید یادآور شد ،اگر قصد قانون گرذار احالره بره مجرازات
حدی محاربه در فرض انبوه و عمده بودن مواد و یا اق تحت کنترل باشرد ،بایرد تمرامی
شرایط و جزئیات آن نیز بیان شود؛ به این شکل ،این مسئله که با نبرود ضرابطه و شررایط
قانونی ،قاضی این قدرت را داشته باشد تا مرتکب جر نسبت به قاچاق مواد یا اق تحرت
کنترل را با استنباط شخصی خود از « عمده و انبوه بودن» مواد یادشده ،به مجازات محاربه
1. The Principle of Legality of Crimes and Punishments.
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یا حبس  28تا  91سال محکو نماید ،ناسازگار با عدالت کیفری است و به استبداد قضایی
منجر می شود.
در خصوص دفع غیرقانونی پسماند یسته ای نیز باید گفت ،ازآنجرا کره در مقرررات کیفرری
ایران جر انگاری خاصی از این حیث ایجاد نشده است ،بنابراین برای شناسرایی پاسرخ کیفرری
نسبت به دفع غیرقانونی پسماندیای یادشده ز اسرت ترا جررایم مررتبط ،کنکراش و بررسری
شوند .در این خصوص ،با عنایت به آثار زیسرتمحیطری ناشری از دفرع غیرقرانونی پسرماندیای
یسته ای ،جر موضوع مادۀ  111قانون تعزیرات میتواند منطبق بر اعمال پیشگفته قرار گیرد؛
به این صورت که چنانچه دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای اعمالی بهشمار آیرد کره موجرب
تهدید علیه بهداشت عمومی گردد ،بنابراین میتوان حکم مادۀ قرانونی یادشرده را بره مرتکبران
دفع غیرقانونی پسماند پرتوزا تسری داد .در این خصوص ،در مادۀ  111قرانون تعزیررات چنرین
آمده است« :یر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیرل آلرودهکرردن آب
آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیربهداشتی فضو ت انسانی و دامی و مرواد زایرد،
ریختن مواد مسمو کننده در رودخانهیا ،زبالره در خیابرانیرا و کشرتار غیرمجراز دا  ،اسرتفادۀ
غیرمجاز فاض ب خا یا پسآب تصرفیهخانرهیرای فاضر ب بررای مصرارف کشراورزی ممنروع
میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حربس ترا
یک سال محکو خوایند شد.
تبصرۀ 0ر تشخیص اینکه اقدا مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیسرت
شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دا و دفع فضو ت دامری و یمچنرین اعر جرر
مذکور حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،سرازمان حفاظرت محریط
زیست و سازمان دامپزشکی خواید بود .»...
مادۀ قانونی یادشده در بیانی عا و کلی ،یرر اقردا آ ینردهای را کره برهعنروان تهدیرد علیره
بهداشت عمومی شناخته میشود ،جر انگاری کرده است (شفیعی ،0937 ،ص  .)31مصرداقیرای
موجود در مادۀ قانونی یادشده به شکل تمثیلی بیان شدهاند (میرمحمدصرادقی ،0932 ،ص .)291
به دیگر سخن ،رکن مادی جر مذکور به صورت مطلق تعریم شده (نجرات و دبیرری ،0931 ،ص
 )077و ارتکاب جرایم یادشده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی متصرور اسرت (بابرالویی ،0939
ص  .)712این اعمال در مادۀ  111قانون تعزیرات بهتنهایی مشمول عنوان مجرمانه قرار نمیگیرد،
بلکه تنها زمانی که بهعنوان تهدید علیه بهداشت عمومی مورد شناسایی قرار گیرند ،بهعنوان جرر
قابل پیگرد و مجازات شناخته میشوند (احمدی و یمکاران ،0931 ،ص .)11
یرچند عد تصریح به آلودگی یستهای در مرادۀ  111قرانون تعزیررات ،آن را از شرمول مرادۀ
منمور خارج نمیکند ،اما بهتر آن بود که قانونگذار در مرادۀ یادشرده و تبصررۀ دو آن از آلرودگی
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یستهای نا میبرد ،تا ثابتکردن این موضوع که قانونگذار به این نوع آلرودگی ،مرتبره و ایمیرت
آنیا نیز توجه داشته است نیازمند استد ل نباشد (قاسمی ،0930 ،ص  .)011درواقع ،با توجه بره
قلمرو وسیعی که قانونگذار برای جر موضوع مادۀ  111قانون تعزیرات تعریم کررده اسرت ،دفرع
غیرقانونی پسماندیای یستهای نیز در در ذیل سیطرۀ اعمال آن قرار میگیرد؛ با وجود ایرن ،برابرر
تبصرۀ  0مادۀ قانونی یادشده ،مرجع صالح برای تشخیص این موضوع حسب مورد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواید بود.
اگرچه امکان یمپوشانی دفع غیرقانونی پسماند یستهای با جرر موضروع مرادۀ  111قرانون
تعزیرات وجود دارد ،اما این به معنای نیاز نداشتن به جر انگاری خراص در ایرن زمینره نیسرت.
درواقع ،مجازات تا یک سرال حربس کره در مرادۀ قرانونی یادشرده پریشبینری شرده اسرت ،از
بازدارندگی ز در قبال دفرع غیرقرانونی پسرماندیای یسرتهای برخروردار نیسرت .بره عبرارت
روشنتر ،زمۀ بازدارندگی از بزیکراری ،0تناسربسرازی مجرازات 2برا شردت و کیفیرت اعمرال
مجرمانه است؛ بنابراین با احتساب آثار زیسرت محیطری ناشری از دفرع غیرقرانونی پسرماندیای
یستهای ،مناسب سازی مجازات نیز باید در دستور کار قرار گیرد .بنابراین بهیی عنوان نمیتوان
این مسئله را توجیه کرد که مجرازات «دفرع غیربهداشرتی فضرو ت انسرانی و دامری» برا دفرع
غیرقانونی پسماندیای یستهای یکسان باشد.
از سوی دیگر ،مطابق با آنچه پیشتر نیز به آن اشاره شد ،قانونگذار فردرال ایرا ت متحردۀ
امریکا ع وه بر آنکه دفع غیرقانونی پسماند یسته ای را بهطور مستقل جر انگاری کرده ،قاچراق
پسماند یسته ای را نیز مشمول عنوان بزیکارانۀ جداگانه قرار داده است .برر ایرن اسرا  ،مرادۀ
 9190از فصل  93عنوان یجدیم مجموعۀ مقررات فدرال ایا ت متحدۀ امریکرا 1چنرین مرقرو
داشته است« :یر شخصی ،به موجب یکی از شرایطی که در بند «پ» 8آمده است:
1. Deterrnce of criminality.
2. Proportionality of Punishment.

 .9اولین فردی که در قالب این مادۀ قانونی به مدت  8سال در زندان فدرال مشمول مجازات شد ،استوارت ادلمن
) (Stuart Adelmannبود .نامبرده با استف اده از عنوان دکتر ادلمن و یمچنین جعل پروانۀ کمیسیون تنمیم
مقررات یستهای ) ،(NRCتقاضای دریافت سدیم  222و کادمیو  -013که یر دو در زمرۀ مواد پرتوزا
میباشند-کرده بود (.)Fish, 2010, p. 43
4. 18 USC, Ch 39, S 831. To see this code, refer to the following link:
)https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-39 (Last visit: January 2, 2019

 .8بهموجب بند یادشده .0« :این جر در داخل ایا ت متحده و یا در منطقۀ تحت ص حیت دریایی و زمینی و یوایی
مخصوص ایا ت متحده ارتکاب یافته باشد (یمانطور که در مادۀ  11810از عنوان  13تعریم شده است)؛
 .2مجر و یا قربانی جر بهشمار آید به عنوان .2 :الم) یکی از اتباع ایا ت متحدۀ امریکا و یا افراد بدون
تابعیتی که اقامت عادی آنیا در ایا ت متحدۀ امریکا قرار دارد؛  .2ب) شرکتیای امریکایی و یا سایر
اشخاص حقوقی؛
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 .0بدون مجوز قانونی ،به طور عمدی به دریافت ،دراختیار داشرتن ،اسرتفاده ،نقرل و انتقرال،
تغییر ،دفع یا انتشار مواد یستهای یا مواد فرعی یستهای مبادرت نماید و:
الم)  .0سپس آگایانه باعث مرگ یا صدمات شدید بدنی یا ایراد خسارات اساسی بره امروال
یا محیط زیست شود؛ یا
ب)  .0بنابه اوضا ع و احوالی که وجود دارد ،یا برای مرتهم مشرخص اسرت کره وجرود دارد،
احتما باعث مرگ یا صدمات شدید بدنی به یر شخصی ،یا ایراد خسارات اساسی بره امروال یرا
محیط زیست شود .0»....
با توجه به مادۀ قانونی پیشگفته ،دفع غیرقانونی مواد یسرتهای و مرواد فرعری آن برهطرور
خاص در کانون توجه قرار گرفته است .در خصوص قاچاق مواد یادشرده ،بنرد  9از یمران مرادۀ
قانونی مرقو داشته است ...« :بدون مجوز قانونی ،بهطور عمدی ،مبرادرت بره حمرل ،انتقرال یرا
جابهجایی آن به داخل یا خارج از کشور کند». 2
نکتۀ مثبتی که در رایبرد جر انگاری قانونگذار فدرال مشایده میشود آن است که عناوین
بزیکارانۀ قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یسته ای با یم و در کنار دیگر عناوین مجرمانۀ مرتبط
به انشا درآمده اند؛ چنین رویکردی که یکپارچگی عناوین کیفرری مررتبط برا مرواد یسرتهای را
 .9پس از ارتکاب جر  ،مرتکب در ایا ت متحدۀ امریکا یافت شود حتی اگر رفتار بزیکارانه در خارج از ایا ت
متحدۀ امریکا صورت پذیرفته باشد؛  )1رفتار موردنیاز برای ارتکاب جر بهوجود میآید در ارتباط با حمل
محمولۀ مربوط به مواد یستهای یا مواد راجع به فراوردۀ فرعی یستهای از طریق یر نوع وسیله حمل و نقلی
که قصد شده است ورای سرزمین ایالتی برود که محمولۀ دریایی حرکت خود را با آغاز از تأسیسات
ارسالکننده در آن ایالت شروع میکند و خاتمۀ آن با رسیدن محموله به تأسیسات گیرنده در ایالت مقصد
نهایی انجا میشود و چنین ایالتیایی ،یر دو در ایا ت متحدۀ امریکا قرار داشته باشند؛  )8جر در عرصۀ
کشتی ایا ت متحدۀ امریکا یا کشتی در ذیل ص حیت ایا ت متحده (یمانطور که در مادۀ  71812عنوان
 11تعریم شده است) ارتکاب یافته باشد و یا در داخل یواپیمایی که در زمان ارتکاب جر  ،بهموجب قانون
ایا ت متحده بهثبت رسیده باشد؛
 .1رفتار مجرمانه در خارج از ایا ت متحدۀ امریکا انجا شده است و علیه یریک از تأسیسات ایالتی و دولتی
امریکا صورت پذیرفته باشد؛  )7جر در راستای ت ش جهت اجبار ایا ت متحدۀ امریکا نسبت به انجا یا
خودداری از انجا یر عملی و یا شامل تهدیدی علیه ایا ت متحدۀ امریکا ارتکاب یافته باشد».
)1. (a) Whoever, if one of the circumstances described in subsection (c) of this section occurs— (1
without lawful authority, intentionally receives, possesses, uses, transfers, alters, disposes of, or
disperses any nuclear material or nuclear byproduct material and— (A) thereby knowingly causes the
death of or serious bodily injury to any person or substantial damage to property or to the
environment; or (B) circumstances exist, or have been represented to the defendant to exist, that are
likely to cause the death or serious bodily injury to any person, or substantial damage to property or
to the environment ...".
2. "Without lawful authority, intentionally carries, sends or moves nuclear material into or out of a
"country.
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بهدنبال دارد باعث میشود تا دسترسی آحاد جامعه به جررایم یادشرده تسرهیل شرود و از ایرن
حیث با قابلیت پیش بینی نتایج اعمال ارتکابی خود رییافت بازدارندگی از بزیکاری پیشگفتره،
عینیت بیشتری به خود بگیرد.
قانون گذار فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در راستای ابها زدایی و شفافگرایی در متون قانونی،
دامنۀ مواد یستهای و مواد فرعی یستهای را مشخص کرده است؛ در ایرن رابطره مرواد یادشرده
عبارتاند از:
الم) مواد یستهای .اصط ح یادشده به معنای مواد  )0حاوی پلوتونیو است؛  )2اورانیو نه
به شکل سنگ معدن یا بقایای آن که حاوی مخلوطی از ایزوتوپیا است که در طبیعرت اتفراق
میافتد؛  )9اورانیو غنیشده بهعنوان اورانیومی که حاوی ایزوتوپ  299یرا  298یرا یرر دو بره
میزانی است که نسبت فراوانی مجموع این ایزوتوپیا به ایزوتوپ  291بیشتر از نسبت ایزوتوپ
 298به ایزوتوپ  291در طبیعت باشد؛ یا  )1اورانیو .299
ب) مواد فرعی یستهای .اصط ح یادشده مشتمل بر یر مادهای است که دارای ایزوتوپیای
پرتوزا باشد که از طریق فرایند تابش در عملیات راکتور یا شتابدیندۀ یستهای بهدسرت آمرده
باشد .با این اوصاف ،پسماندیایی که از مواد تشکیلدیندۀ با تشکیل شده باشند ،حسب مرورد
در ذیل عنوان مواد یستهای یا مواد فرعی یستهای قرار میگیرند.
یمانطور که در با م حمه میشود ،بهطور دقیق دامنۀ مرواد یسرتهای و مرواد فرعری آن
مشخص شده است؛ به این ترتیب ،به جای استفاده از واژهیای مبهمی چون «مواد خطرناک» یا
کاربرد واژهیای کلی مثل «مواد پرتوزا» ،با شفافیت قلمرو یریک از مواد یستهای و مواد فرعری
آن که موضوع جرایمی چون قاچاق و دفع غیرقانونی پسرماند یسرته ای را تشرکیل مریدینرد،
تبیین شده است.
جر موضوع مادۀ  190مجموعۀ قوانین فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در زمرۀ جررایم فردرال0
بهشمار میآید که آژانسیای تحقیقاتی 2ص حیت رسیدگی به آنیا را پیدا میکنند Pollock,
) 2010, p. 585درضمن ،این ص حیت به صورت برونسرزمینی 9در کرانون توجره قررار گرفتره
است ) .(Investigation, 2012, p. 4-5اتخاذ چنین مکانیسمی ،ایمیرت برا ی برخرورد برا ایرن
دسته از جرایم را نشان میدید؛ به طوری که ص حیت تحقیق و رسیدگی به آن ،مرزیای ایالتی
را درمینوردد.
1
درحقیقت ،ازآنجا که تروریسم یستهای می تواند با استفاده از پسماند یستهای و انتشار آن
1. Federal crime.
2. Investigative agencies.
3. Extraterritorial.
4. Nuclear terrorism.
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در محیط پیرامون محقق شود ) ،(Ajlouni et al, 2014, p. 1140اتخاذ چنین تدبیری در فرایند
تحقیق و رسیدگی به جرایم قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یستهای ،مناسب ارزیابی میگردد.
قانون گذار فدرال ایا ت متحدۀ امریکا دو نوع مجازات جزای نقدی و حبس را برای مرتکبان
قاچاق و دفع غیرقانونی مواد یستهای یرا محصرو ت فرعری آن ازجملره پسرماندیای یسرتهای
تعیین نموده است؛ در این خصروص ،طبرق قسرمت «ب» مرادۀ  190مجموعرۀ قروانین ایرا ت
متحدۀ امریکا ،میزان مجازات حبس به صورت زیر محاسبه میشود:
الم) مجازات حبس ابد در مواردی که:
 شخص در حال ارتکاب جر  ،آگایانه باعث مرگ دیگری شود؛ شخص در حال ارتکاب جر بهموجب شرایطی که حاکی از بیتفراوتی شردید نسربت برهزندگی یک فرد میباشد ،آگایانه در رفتاری مداخله میکند کره بریپروایانره باعرث مررگ و یرا
آسیب شدید جسمی به فرد دیگری میشود؛
ب) در مورد سایر پروندهیا ،مجازات حبسی که متجاوز از بیست سال نباشد.
مطابق با آنچه پیشتر م حمه شد ،میزان مجازات حبس بسته به کیفیرات اعمرال ارتکرابی
تعیین میشود؛ بر این اسا  ،چنانچه در اثنای ارتکاب جرایم مورد بحث ،فردی به قترل برسرد،
مجازات به جای کمتر از  21سال به حبس ابد افزایش پیردا مریکنرد .چنرین موضروعی نشران
میدید که مناسبسازی ضمانت اجرای کیفری با کیفیات اعمال ارتکابی و پیامدیای حاصرل از
آن مد نمر قرار گرفته است.
نکتۀ دیگری که در حوزۀ پاسخ کیفری به جرایم قاچاق و دفع غیرقانونی مرواد یسرتهای یرا
مواد فرعی یستهای مشایده میشود ،جر انگاری شروع به جر  0و تبانی 2به ارتکراب یریرک از
جرایم یادشده است .بدینسان ،طبق بندیای  1و  3مادۀ  190از مجموعۀ مقررات فدرال ایا ت
متحدۀ امریکا ،شروع به جر و تبانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و دفرع غیرقرانونی مرواد
پیشگفته به صورت مستقل از وصم مجرمانه برخوردار است.

نتیجه
الف) جمعبندی تحقیق
با بررسی و کنکاشی که در جستار حاضر صورت گرفت مشخص شد سیاستگذاران قانونگذاری
ایران رویکرد متناسب و شفافی را در رویارویی با برخی از مهمترین جلروهیرای جررایم پسرماند
1. Attempt to commit an offense.
2. Conspiracy to commit an offense.
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یعنی قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای اتخاذ نکردهاند؛ در این باره ،قرانون مردیریت
پسماندیا در خصوص پسماندیای یستهای و جرایم یادشده سکوت اختیار کرده اسرت .وانگهری
قانون گذار نحوۀ مدیریت پسماندیای ویرژه ازجملره پسرماندیای یسرتهای را از سریطرۀ قرانون
مدیریت پسماندیا خارج نموده است؛ بدین سان ،مدیریت پسماندیای یسته ای ازجمله در حوزۀ
دفع پسماندیای یسته ای تابع ضوابط و دسرتورالعملیرای سرازمان انررژی اتمری اسرت کره از
یکپارچگی ز نیز برخوردار نیست .این موضوع در تنافی با اصل تسرهیل دسترسری مررد بره
جملگی مقررات و یمچنین جلوگیری از جایگزین شدن بخشنامهیا و دستورالعملیرا برهجرای
قانون بهشمار میآید که مثبت ارزیابی نمیشود.
اگرچه قانونگذار به جر انگاری قاچاق مواد پرتوزا در قانون قاچاق س ح ،مهمات و دارندگان
اسلحه و مهمات غیرمجاز در سال 0931ش مبادرت کرده ،اما جر انگاری یادشده تو با ابها یا
و نارسایی یای متعددی صورت گرفته است .در ویلۀ اول ،دامنۀ مواد پرتوزا تبیین نشده ،سرپس
استفاده از واژهیایی چون «عمده و انبوه» بدون تعیین قلمرو آن ابها آفرین شده است .در ویلرۀ
آخر نیز بهص راحت تعیین نشده است که در چه شرایطی مجازات محارب بر اعمال مرتکب جرر
بار می شود؛ این موارد جملگی منجر به آن شده است که مقررات غیرشفافی در حوزۀ مقابلره برا
قاچاق مواد پرتوزا ازجمله پسماندیای یستهای بهویرژه در تعیرین ضرمانت اجررای کیفرری آن
بهوجود آید .افزون بر این ،چنین رویکردی میتواند به نتایجی از قبیل برخورد تبعریضآمیرز برا
مجرمان ،استبداد قضایی ،و مخدوششدن چهررۀ عردالت کیفرری منجرر شرود .برهعر وه ،دفرع
غیرقانونی و ناایمن پسماندیای یسته ای فاقد پاسخ کیفری متناسب است؛ به این ترتیرب ،تنهرا
درصورتی که اعمال یادشده بهعنوان تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ،امکران تسرری
عنوان مجرمانۀ موجود در مادۀ  111قانون تعزیرات بره مرتکبران دفرع غیرقرانونی پسرماندیای
یادشده وجود دارد که در این صورت نیز مجازات موجود ،منطبق با شدت و آثار زیسرتمحیطری
دفع غیرقانونی پسماندیای یستهای قرار نمیگیرد؛ زیرا در این صورت مجازات اعمالی مثل دفع
فضو ت انسانی و دامی با دفع غیرقرانونی پسرماندیای یسرتهای یکسران جلروه مریکنرد .ایرن
درصورتی است که مهم ترین یدف حقوق کیفری ،بازدارندگی از بزیکاری است و آن نیز جرز برا
مناسبسازی مجازات با شدت و کیفیت اعمال مجرمانه در دستر قرار نمیگیرد.
با این مراتب ،قانون گذار فدرال ایا ت متحدۀ امریکا در رویرارویی برا جررایم قاچراق و دفرع
غیرقانونی پسماندیای یسته ای رویکرد شفاف و منسجمی را اتخاذ کرده است؛ برر ایرن اسرا ،
کنشگران قانون گذاری فدرال در ابتدا به روشنی به انشرای مقرررات راجرع بره نحروۀ صرادرات،
واردات و دفع قانونی و ایمن پسماندیای یسته ای مبادرت نمودند .در این خصروص ،مسرئولیت
صاحبان پروانه ،اعم از عمومی و خصوصی ،به یمراه ضمانت اجرایای مدنی و کیفری مربروط در
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ذیل عنوان دیم از مجموعۀ مقررات فدرال ( 0)CFRبه نحو دقیق و یکپارچهای به انشرا درآمرده
است .افزون بر انشای شفاف متون قانونگرذاری ،جرر انگراری قاچراق و دفرع غیرقرانونی مرواد
یستهای و مواد فرعی یستهای ازجمله پسماندیای یسته ای نیز در دستور کار قرار گرفته است.
قانونگذار فدرال در جر انگاری اعمال یادشده ،از یرگونه ابها آفرینی دوری کرده است؛ به ایرن
ترتیب ،مواد یستهای و مواد فرعی یستهای بهدقت تعریم و دامنۀ آنیا نیز مشخص شده است.
ع وه بر آن ،تقویت قوۀ بازدارندگی مجازات از طریق مناسبسازی کیفر با اعمال قاچراق و دفرع
غیرقانونی پسماندیای نیز در کانون توجه قرار گرفته است.

ب) نتایج و یافتههای تحقیق
با توجه به بررسی و مقایسۀ نما یای قرانونگرذاری ایرران و فردرال ایرا ت متحردۀ امریکرا در
رویارویی با قاچاق و دفع غیرقانونی پسرماند یسرته ای بایرد اذعران داشرت ،چرارچوب تقنینری
مناسب در قبال اعمال یادشده را از یک سو ،انشای شفاف مقرررات نراظر برر مردیریت پسرماند
یستهای ازجمله در حوزۀ صادرات ،واردات و دفع پسماند و از سوی دیگرر ،جرر انگراری صرریح
یریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یسرتهای بره صرورت مسرتقل ترو برا ترسریم
ضمانت اجرایای کیفری متناسب تشکیل میدید .موضوعی که کنشگران قانونگرذاری فردرال
ایا ت متحدۀ امریکا در کانون توجه قرار داده و از این حیث ،واکنش کیفری مناسبی را در قبال
اعمال یادشده اتخاذ کردهاند.

ج) راهکارگشایی
با توجه به مطالب یادشده توصیه میشود تا قانون گذار ایران با احتساب اصول سهولت دسترسی
مرد به قروانین و یمچنرین شرفافیت در انشرای مترون تقنینری ،مقرررات نراظر برر مردیریت
پسماندیای یسته ای ازجمله در زمینۀ نقل و انتقال و دفرع ایمرن پسرماندیای یسرتهای را بره
صورت مستقل در ذیل عناوین قانونی مرتبط به صورت شفاف و یکپارچه انشا کند تا از این منمر
به موازات آنکه از حجم و پراکندگی مقررات فروتقنینی مرتبط با حفاظت در برابر اشرعه کاسرته
میشود ،مقررات انشایی نیز از سهولت دسترسی برخوردار میگردند؛ به عبارت روشنتر ،رویکرد
قانونگذاری سنجیده در قبال نقل و انتقال و دفع ایمن پسماندیای یستهای ایجاب میکند تا با
پرییز از کلی نگری موجود در قانون حفاظت در برابر اشعه و کیفریای مالی غیربازدارنده ،یریک
از مراحل مدیریت پسماند یستهای به صورت جداگانه تو با ضمانت اجرای متناسب انشا شوند.
1. Abbreviation of The Code of Federal Regulations.
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افزون بر آن پیشنهاد می شود تا دفرع غیرقرانونی پسرماندیای پرتروزا بره صرورت مسرتقلی
جر انگاری شود؛ به این ترتیب ،با احتساب آثار زیستمحیطی خطرناک ناظر بر اعمال یادشرده،
مجازات متناسبی نیز از ناحیۀ قانونگذار انشا شود تا افزون بر حفظ بازدارنردگی مجرازات ،آغراز
ارتکاب اعمال یادشده نیز وصم مجرمانه به خود بگیرد.
در ادامه ،شایسته است تا ابها یای موجرود در قرانون مبرارزه برا قاچراق سر ح ،مهمرات و
دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجرا ز در قبرال قاچراق مرواد پرتروزا برطررف شرود؛ بردینسران،
به صراحت تعیین شود که چه مقداری از مواد پرتوزا ،عمده و انبوه درنمر گرفته میشود .بهع وه
ز است تا مشخص شود که بهموجب چه شرایط عینری ،امکران تسرری مجرازات محرارب بره
اعمال مرتکب وجود دارد .در پایان نیز تعریم و تعیین قلمرو مواد یستهای ازجمله پسرماندیای
آن به عنوان موضوع جرایمی چون قاچاق و دفع غیرقانونی پسماند یستهای باعث میشود ترا در
تطبیق اعمال ارتکابی با جرایم منمور ،از تحقق یرگونه ابها و اعمال سلیقه خودداری شود.
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